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INFORMATIZAÇÃO: A EXPERItNCIA DA ASSEMBUIA DE MINAS

I - INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o desenvolvimento tecnolõgico,
com o surgimento dos comDutadores, possibilitou ao homem, nu-
ma sociedade cada vez mais complexa, expandir seu domínio so-
bre a informação, tanto na sua capacidade de armazenã-la, quan

to de tratã-la, gerã-la e transformã-la.
Introduzida no anarelho governamental, a utilização

de recursos computacionais veio a comorometer, de certa for-
ma, o equilíbrio entre os Três Poderes: o Executivo, equipan-
do-se preliminarmente, modernizou o tratamento da informação,
enquanto ao Legislativo e ao Judiciário se reservava o moroso

tratamento convencional e muitas vezes empIrico de coleta e
armazenamento dos dados que lhes eram necessários.

Constatada essa defasagem fecno15gica, cresceu, 110
Legislativo, a Preocupação em se equipar, para melhor atender
às suas necessidades de captar a demanda social, configurando
-se, cor. maior nitidez, a sua representatividade e a sua "or-
ça.

Na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em 05.12
78 , firmou-se com o Centro de Processamento de Dados do Se-

nado Federal - PRODASEN, um convênio que visava ao aproveita-

mento e repasse da experiência daquele Centro de Informãtica,
com a utilização de seus recursos computacionais, instalando-
se, nesta Assembléia, um terminal de computador em que se co-
locavam 

à 
disposiç^^o dos usuários da Casa os Bancos de Dados

disponíveis no Senado Federal. Em outubro de 1981, na tentati
vã de se assegurar também a agilidade de decisão e o carãter
sistêmico da informatização, criou-se o Conselho de Informação
e Pesquisa - CINPE, com o objetivo de "definir, avaliar e apro

var os Programas e projetos das áreas de informação, pesquisa
e documentaç5o de interesse da Assembléia Legislativa", con-
forme o artigo 19 da Resoluç'ão 2625. Tratava-se da constata-
ção de que tais areas mereciam definição de apoio, tendo em
vista a crescente demanda, por parte de um Legislativo que co
meçava a emergir de um longo período em que esteve 

à 
margem

das informações, geradas pelo Executivo.
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Em 31.07.81, num primeiro passo para a configuração
de um corpo técnico multidisci p linar, caDacitado para a anãli
se da informaçao, criou-se, com lotação específica na Direto-
ri4 de Pesquisa e Documenta(^ão Legislativa, ^^rq5o executivodo

CINPE, o cargo de Técnico de Pesquisa, recrutando-se, através
de concurso público, profissionais das áreas de Administração,
Letras,	Biblioteconomia, Ciênci,ts ^oci,i' s, Di rei

Economia.
A crjaç^o do Consellio de Informação o Pesquisa- CIN

PE e- o posteríor recrutamento dos técnicos de pesquisa possi-
bilitaram o redimensionamento do setor de informação na Assem
liléia Legislativa de Minas Gerais, implementando, na Diretoria
de Pesquisa e Documentação Legislativa, projetos de grande si2
nificaç^io na luta do Poder Legislativo pela independência da
I)r(--)Ijriedade dos bens informacionais, indiscutível fator de au
Lonomia para qualquer õrgão com poder decisõrio.

A pdrtir de set./82 , a extençao do convanio anteri
ormente firmado k-ori o PRODASEN possibilitou o desenvolvimento
de uma estratégio de planejamento da informatízação do Legis-
lativo e a implantaç^o, no computador do Senado Federal, do
primeiro Banco de Dados desenvolvido na Assembléia Legislati-
vú, "Normas Jurfdicas de Minas Gerais ~ NJMG".

visando, essencialmente, ao universo social e insti
tu,:Ional em que estão centradas as necessidades dos parlamen-
tares, a Diretoría de Pesquisa e Documentação Legislativa pro
curou, então, promover a oesquisa, captação, processamento e
organização das informações provenientes da instituiç^o e. da
soçiedade em geral, dissemiTiaii,](.,~as, de forin.-.i global e iml.');Ir-

cL^l e atuando como õrgão inlegrddor dos diferentes setoresdá

('asa e desta com seu ambiente social.
A partir daí, torna-se claro qu^	v,1rios proJpt-)^-,

-m execução na Diretoria de Pesquisa e Documentação Legislati
va objetivam atender à necessidade de o parlamentar se manter
a par das transformaç5es sociais, politicas, econ5micas e his
^6ricas, Dara que possa exercer, em Qlenitude, sua duQla fun-
Çüo de agente transformador da realidade instítucional e so-
cial, reoresentando e canalizando as expectativas de seu elei
torado.
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Em outubro de 1984, o processo de informatização da

Assembléia Legislativa de Minas Gerais é estimulado com a as-

sinatura de um convênio tripartite Senado Federal, através do

PRODASEN, Assembléia Legislativa de Minas, através do CINPE e

Cia. de Processamento de Dados de Minas Gerais - PRODEMGE, ten

do por objetivo "disseminar informações relativas 
à 

legislação

discursos, matérias legislativas e outros assuntos correlatos,

imDlantados a nivel estadual e federal nos Bancos de Dados".

Evidenciou-se, na proposição desse convênio tripar-

tite, que a Assembléia Legislativa se informatizava utilizan-

do máquina externa, através de um serviço estadual de proces-

samento de dados.

Por outro lado, a partir dai, foram criadas as con-

diç8es técnicas necessárias 
à 

implantação eletr8nica dos de-

mais projetos desenvolvidos pela Diretoria de Pesquisa e Docu

mentaçao Legislativa, em especial o MATE - Matérias em Trami-

taÇao, o DISC - Pronunciamentos Parlamentares e o Sistema Au-

tomatizado de Endereçamento.

É mister esclarecer, no entanto, que a implantação

desses projetos ainda não se viabilizou, em decorrência de

questões diversas, tais como: morosidade nas decisões, descon

tinuidade administrativa, descompasso entre as decisões poli-

ticas e a operacionalização técnica, ausência de mecanismos fa

cilitadores no relacionamento com o órgão processador, dentre

outras.

A exceção do DISC-MG - Pronunciamentos Parlamenta-

res, cuja indexação vem sendo executada manualmente, os de-

mais projetos propostos nesta fase, aguardam, para serem im-

plantados, a conclusão do levantamento de alternativas para o

processo de informatizagão desta Assembléia Legislativa, que

inclui a Possibilidade de criação de um Centro de Processamen

to de Dados prõQrio, ao lado do aproveitamento dos	recursos

tecno16gicos da Companhia Estadual de Processamento de Dados.
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11 - A iNFORMAÇÃO NA ASSEMBI,rIA LEGISLATIVA DO LSTADO^DE MI-

NAS GERAIS

0 ptanejamento de um Sistema de Informaçoes envo I-

ve a necessidade de se encontrarem, respostas adequadas e bem
dimensionadas às seguintes q*utsti5es funr.1arr,^,n^,.iís:

d quem informur;

o que inforriar;
que, inEormaç(Se.,; ffiwt ,rão rece-U2r Ir,11-Uixlit-o elet [,:":] 1 < ^x;;

que alternativas do processa^rK.?nt.o de dados ut.1 1 iz,ir.

Cuni i criaç^ío do CINPE, em 1981, foram lançadas as

diretrizes para a :<^=epção do Siste.na de Infor.,naç^_)cs do Le-
gislativo Mineiro, centrado nas necessidad(^s da !nst^t1;JÇ'^e'
e, por isso, dirigido ao universo de sua atuJç^)(), contempi.in-

do as demandas:
a) social	de	público, n(_)^;s0L1s

aspectos econômLco, social, polÁtico e histõr.ico;
b) institucional - informaç8.es a rilvel da orqaníz^1-

çao em si, voltadas z)ara a priSpria Instituiçao Legislativa;
c) particular - informaçoes de c^iriter individi^zi1

pertinentt^^; i eid,i gahinele

(1) idrii.nistratiwx - informú(^^jcs a nivel da

çao, voltadçi!^,	a Secretaria da Assembléia, enquanto

de a poio ao Poder.
Dentro dessa perspectiva, df-, st, ,ivolven^-se na

bléia de Minas, v5rios prorirarias e- Drojetos de pesquisa, -i

quir mencionados:

à o1 . Proqrama Automaçao da Informaç, Legislativa

A informação legis14tiva aqui é consiúcrada curio i
produção dú atividade legisladora em sent ido amplo. Inclui ^is

normas superiores e inferiores, originárias cio Poder Legisla-
tivo e Executivo e, também, documentos resu.Itantes do exercI-
cio das atribuiçoes pür1^im(-^ntarcs, tais como discur sos, proj2
tos, requerimentos, comunicaçoes, etc.

Com o objetivo de formar, implantar e manter bancos

de dados automatizados, contendo informaç^)es de natureza ins-
titucional, o Programa "Automação da Informação Legislativa",
enqloba os projetos:



S.

1.1 -	Jurldicas de Minas Gerais (NJMG)

Tem como objetivo a formação e implantação do banco
de dados NJMG, que se constituirá de normas de hierarquia su-

perior (leis e decretos estaduais), bem como Resoluç8es e De-
liberações da Assembléia Legislativa de Minas.

Justifica-se esse Projeto pela necessidade de auto-

mação dosprocessos de recuperaçc^o da informação, no campo da
legislação mineira, e pela Possibilidade de coloc5-1a dispon!
vel para os usuarios, rapida e eficazmente, além de incentivar
o intercãmbio de informações e facilitar a realização de estu
dos comparativos.

0 Banco de Dados NJMG apresenta hoje, aproximadamen
te, 20.000 (vinte mil) normas implantadas, 

à 
disposição dos

usuários, via terminal de computador.

1.2 - Indexaç^o de Pronunciamentos Parlamentares
(DISC/MG)

Tem como objetivo a formação do Banco de Dados DISC/

MG, cujo conteúdo abrange os pronunciamentos feitos, no Pienã
rio, pelos senhores deputados, discursos, questões de ordem
Palavras do senhor presidente, declarações de voto.

A implantaç,^o do projeto justifica-se pela necessi-
dade de organizaç^^o das informações contidas nos pronunciamen

tos, os quais ainda não foram objeto de um tratamento analiti
co mais profundo, que pudesse assegurar a sua recuperação mais

eficaz.
A formação desse Banco de Dados facilitará os traba

lhos de pesquisa baseados nos referidos pronunciamentos e ar-

mazenarS, ao longo do tempo, parte significativa da mem6riado
Poder Legislativo Mineiro.

0 Banco de Dados DISC/MG apresenta, atualmente, cer

e,i de 700 documentos indexados, aguardando-se a oportunidade

pai-a sua armazena(lem em computador.
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1.3 - Projetc, %Litéria em TramitaÇ,_lo (MATE/MG)

Tem como objetívo a implantação de um banco de da-
dos automatizado, no setor de tramitação de documentos leqis-
lativos da Assembléia Legislativa de Minas.

Justifica-se esse projeto pela ín^eqração das infor
mações constantes nos diversos setores envolvidos no processo
(Diretoria Auxiliar da Mesa, Diretoria das Comissões e Servi-
ço de Correspondência Oficial) , dando ao usuãr io uma visão com

pleta de todas as etapas da tramitação das matérias legislati
vãs. Possibilitar5, também, uma maior abrangéncia na recupera
,ao uma vez que o sist(-ma permitirá a pescluisa sob quaisquer
f '-1cp t^is da informação Jmplantada no Banco de Dados.

Esse projeto tem pronto o planejamento das rotinas
de implantaç.^o e atualização, além da adaptaç5o do programa do

PRODASEN, dependendo de definições uara sua execução.

2 - Programa de Racionalização do Sistema de Arquivo

Pretende-se, com esse programa, modernizar a base de

informações da Assembléia de Minas, com a introduç^o de novas
técnicas para el.,ii «K)raçáo e implementação de uma nova dinamica

administrativa. Integram o programa:

2.1 - Projeto de Racionalização do Sistema de Arqui
vo

Tem como objetivo estudar e implantar uma nova q is-
temãtica de remossa, prazos de guarda, microfilmagem e expur-

çjo tios documentos d( , witureza institucionzii , [)< , m como de pr-

r(,cilmentos de recuperaçao dos mesmos e aindi, o estabelecim,.^n

to de critérios norteadores das rotinas de remessa e acondici
onamento.

0 projeto de Racionalízaç^o do Sistema de Arquivo
com seu olanejamento definido, tem cumprida a sua primeira e-
tapa, com levantamento de dados nos setores da ^rea legislati
vã, formulacão de fluxogramas o ficha de Identificaç5o. Elabo
rou-se um manual de procedimentos para o Setor Leqislativo z^

os estudos referentes ao Setor Adminístrativo encontram-sc , em

andamento.
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2.2 - Microfilmagem

Tem como objetivo agilizar o processo de recuperação

do grande volume de documentos institucionais, através da uti

lização da Microfilmagem, com vantagens adicionais como a se-

gurança do acervo documental, a rapidez na recuperação de da-

dos e a higienização do processo arquivistico.

0 projeto de microfilmagem tem completo o mõdulo I,

Processos de Proposições Legislativas, com um total para se-

rem microfilmados, de 77 filmes de Leis e 42 de Resoluções ,

estando devidamente preparados os requerimentos numerados de

1959 a 1975.

Encontra-se planejado o mõdulo II, Microfilmagemdas

Pastas Funcionais da Diretoria de Pessoal.

3 - Programa da Área S6cio-Económica

0 programa da área s6cio-econ8mica tem por finalida

de coletar e tratar os dados oriundos do ambiente social, em

seus aspectos econÔmico, social e politico, fornecendo ao par

lamentar as informações necessárias para a mais fiel compree!i

sSo desse universo. Fazem parte desse programa:

3.1 - Projeto Banco de Indices e Informações Sõcío-

Económicas

Esse projeto gera, como produtos:

3.1.1 - Boletim Indicador - publicação bimes-

tral, com uma tiragem atual de 800 exemplares, o Boletim tem

por principais objetivos: fornecer aos parlamentares e respec

tivas assessorias informações e indices econ8micos e sociais;

explicar didaticamente os principais conceitos, indices e fa-

tos atuais, de importãncia na conjuntura; divulgar teses, de-

bates e conclusões de simp6sios, congressos e seminários; di-

vulqar entrevistas com especialistas que possam contribuir Da

ra a discussão e esclarecimento de temas s6cio-econ8micos.
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3.1.2 - Arquivo de Periódicos - compreende um

banco de dados, de operação manual e de atualização diária ,

composto de revistas e recortes dos principais jornais do

país, catalogados por assunto.

3.1.3 - Arquivo de Tabelas ~ compreende um fi

chãrio, de operação manual, remissivo às principais tabelas e

índices divulgados nas revistas económicas especializadas.

3.1.4 - Pesquisa - elaboração de pesquisas ,

por solicitação de deputados e funcionários da Assembléia, re

ferentes 
à 

evolução de índices, preços e salários, desemprego,

educação, saúde, demografia, agricultura e pecuária, comércio,

finanças públicas, movimento eleitoral, dentre outras.

3.2 ~ Projeto Sistema de Informações Municipais

(SIM/MG)

Consiste na formação de um banco de dados automati-

zado, contendo dados econômicos, sociais e pc)litícos dos 722

municipios mineiros, a s( , r iiiwlantado e gerado, de forma co-

operativa, pola Assc!ílibléia de Minas e outros orgaos do Estado.

4 - Programa HistõrIa do Legisiativo Mineiro

0 Programa 11ístõrLa do Legislativo Mineiro tem por

finalidade coletar e tratar (lados oriundos do ambiente social,

em seus aspectos híst5ricos, fornecendo ao parlamentar infor-

maç8es necessárias 5 comoreensão desse universo. Desenvolve -

se ai o projeto "As Constituintes Republicanas", em convênio

com a Fundação João Pinheiro, com o objetivo de resgatar a ex

periência do Legislativo Mineiro, no tocante aos processos

constituintes de Minas, visando recuperar essa Drãtica, para

que ele assuma o papel de real sujeito da flist6ria.

Encontra-se, ainda, em fase de composição, o "Dicio

nário Biográfico de Minas Gerais - Período Republicano - 1889

a 1984", em convênio com a Universidade Federal de Minas Ge-

rais, através da FUNDEP e do Centro de Estudos Mineiros, com

dados biobibliogr5ficos da elite política e cultural mineira.
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5 - Programa Automação dos Gabinetes Parlamentares

Este programa visa aolicar, de maneira sistêmica ,

os recursos tecnolõgicos nas atividades especificas de um ga-

binete parlamentar, buscando modernizã-lo e equipã-lo para

atender 
à 

demanda de um novo tempo.

0 programa Automaç5o dos Gabinetes é composto, atual

mente, apenas do Projeto Sistema Automatizado de Endereçamen-

to. 0 projeto em questão tem o objetivo de agilizar as cores-

pondências dos parlamentares, tendo em vista a disponibilida-

de de informações inseridas no computador, que propiciam a rã

pidez na atualização dos cadastros de endereçamento e a emis-

são de fichas, etiquetas, relatórios e listagens, conforme de

finidos pelas necessidades dos usuários.

0 Sistema Automatizado de Endereçamento encontra-se

pronto, com o software cedido pelo PRODASEN 
já 

adaptado pela

PRODEMGE, estando aguardando, entretanto, oportunidade para

implantação.

Como se pode depreender do que foi exposto, o Siste

ma de Informação do Legislativo Mineiro é voltado para as ne-

cessidades do parlamentar, envolvendo informações de natureza

social, institucional, politico~parlamentar e administrativa,

com formação de serviços de apoio, Bancos de Dados manuais e

automatizados.

A exceção do Banco de Dados NJMG, os demais proje-

tos que envolvem automação encontram-se aguardando definições

sobre a alternativa de processamento de dados a ser adotada p2
lã Assembléia.
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III - ESTRAT8GIA DE INFORMATIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA

A implantação do terminal do PRODASEN na Assembl^,IJa
e o inevitável relacionamento entre as duas instituiç6es dai
originado foram fazendo com que se desenhasse, para a Assem-
bléia, um horizonte de informatização muito mais amplo do que
aquele sugerido pela simples utilização do terminal, conforme
está evidente das atividades de informatizacSo aqui 

já 
inicia

das ou em fase de planejamento, acim a descritas. Por isso ,
foi-se também impondo, para a Assembléia, a necessidade de dis
ciplinar, de arient^ir a evolução dessas ativídades, dentro do
principio bãsico de procurar obter o melhor que os recursos
disl.)uni.veis pudessem oferecer. Nesta parte do relat6rio, ten-
tar-se-ã passar para o leitor a estraté<lia adotada pela Assem

bléia para sua informatizüySo, o que refletirã o esforço dis-
pendido para que esta instituição possa vir a adotar a solu-
ção mais adequ4da às suas necessidades.

Nesse sentido, serão feitas referéncias a dois doeu
mentos, um 

já 
elaborado e o outro em fase de elaboração. õ

primeiro, intitulado "Relatõrlo sobre Automaç^o nos Gabinetes"
analisa as diversas alternativas para o processamento de da-
dos requerido Pelo Sistema de Endereçamento Parlamentar. Este
documento, elaborado pela Diretoria de Pesqui sa e Documentaçao
L,egislatívu, fel levado 

à 
Mesa da Assembléia pelo Presidente

do CINPE, em retini5o de 29.08.84, e as providências	pedidas
por S.Exa. foram ali aprovadas, na forma de uma Pol^tÈca de
ConiDutação da Assembléia (PCA). 0 segundo documento, uinda em
elaboração, de atitoria de consultor externo contr^it.ado, con-
sistir,5 no esboço de uni Plano Diretor de Informexticci (PDI) pa

ra i Assembl.^,J.i.

Recursos Humanos

Uma preocuparão constante e primeira tem sido a de
dotar a Assembléia dos recursos humanos imprescindiveis ao su
cesso de qualquer iniciativa de informatizaCSo. Quem quer que

tenha um minimo de informação sobre atividades de informStica
sabe que de nada adiantará ter-se o computador se não houver
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pessoas capazes de fazê-lo funcionar. Assim é que a PAC! esta-
beleceu que se fazia necessário que a Assembléia passasse a
dispor de especialistas em seu quadro de pessoal, a fim	de
que n^o ficasse 

à 
mercê de entidades externas. Para isso,	a

sugestão foi a de que se adotassem dois procedimentos:

a) reciclagem de técnicos da área, através de cur-
sos de especialização;

b) criação de cargos com exigência de formação espe
cIfica.

Com relagão ao primeiro ti po de procedimento,	o
CINPE já 

de algum tempo vinha autorizando funcionários da Di-
retoria de Pesquisa e Documentação Legislativa a fazerem cur-
sos de especializaç^ío em processamento de dados, tais como
cursos de Análise de Sistemas e de Programação Basic. Embora
reconhecendo que faltavam diretrizes mais objetivas para ava

liar tanto o funcionário mais indicado quanto a adequação dos
cursos freqüentados, prevaleceu muitas vezes a crença de que,
se esses cursos não reDresentassem um treinamento real, servi
riam, pelo menos, para familiarizar os funcionários com a In-
formãtica. Este ano, entretanto, o Conselho aprovou um documen
to que contém "Diretrizes para o Treinamento dos Funcionãrios
vinculados ao CINPE" e que regulamenta a matéria de forma ade

quada.
Quanto ao segundo procedimento, trata-se de medida

que exige mais tempo para ser implantada, de vez que impli-
ca na aprovação de lei estadual. Uma forma aventada é a de am

pliação do número de cargos da classe de Técnico de Pesquisa,
sendo alguns desses cargos reservados para a área de computa-
çao. De qualquer forma, até que se dê a criação desses car-
gos, decidiu o CINPE pela contratação de analistas de siste-
mas, no bojo do contrato de prestacão de serviços que seria
celebrado com a PRODEMGE, p<ira operação do Sistema de Endere-
çamento Parlamentar.

Coordenação de Programas de AutomaÇãO
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Conscientização do grupo

Uma outra preocupação tem sido a de conscientizarde,
putados e funcionários para a questão da informãtica. Ao in-
vés, simplesmente, de se impor o computador ao grupo, como tan

tas vezes acontece, a tÔnica tem sido, antes, a de proporcio-
nar a discussão da matéria. Para isso, o CINPE tem promovido
cursos e simpõsios como este I Seminário Nacional de Informa-
tização do Poder Legislativo que agora se inicia. Entre as ati

vídades do passado, gostariamos de registrar aqui as sequintes:

1) Curso sobre "Automaç.^o nas Atividades Politico -

Parlamentares", realizado nos dias 29, 3C e 31 de

maio de 1984, e ministrado por técnicos do PRO-

DASEN;

2) Simpõsio "Democracia e InformStica", realizado

n(-) dia 8 de novembro de 1984, (-,onstando de dois

painéia: o primeiro, sobre "Legislação e Informã
tica" e o segundo, sobre "Democracia, Soberania

e informãtica".
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ALTE"ATIVAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

A escolha da alternativa mais adequada às atividades

de processamento de dados requeridas pelas diversas aplicaç6es

existentes ou planejadas Dara a Assembléia tem sido uma das ta

refas mais dificeis enfrentadas pelo CINPE. A primeira oportu

nidade que tivemos de enfrentar esse problema foi quando da

decisão de implantar o Sistema de Endereçamento Parlamentar.

Quatro alternativas se afiguravam possiveis:

1) uso de microcomputadores;

2) atendimento por terminal, descentralizado;

3) um computador central da própria Assembléia;

4) utilização de um parque computacional externo.

A análise feita terminou concluindo nela última al-

ternativa e as vantagens apontadas servem para dar uma idéia

do que foi levado em conta para se fazer essa análise:

a) atendimento mais imediato das necessidades de au

tomaç50, com o minimo de risco, pois os aplicativos 
já 

foram

testados e aprovados pelo PRODASEN, e com menor custo do de-

senvolvimento do software;

b) "Possibilidade de processar grandes volumes de in

formação, tendo em vista a capacidade do equipamento";

c) "DisT)onibilidade de técnicos e especialistas pa-

ra o estudo e solução dos problemas de uso do sistema".

A análise orocurava, também, enfatizar a inadequa-

ção do microcomputador como alternativa, principalmente para

fazer face às investidas de fabricantes/vendedores, que tenta

ram impor esse tipo de equipamento como soluçSo. 0 Senhor Pre

sidente do CINPE, no documento encaminhado 
à 
Mesa, observava:

"Entretanto, caso fosse alocado microcomputador a algum Gabi-

nete, face ao processo de rãnida obsolescência dos equipamen-

tos de processamento de dados e de a Assembléia não possuir

ainda, uma infraestrutura e um conhecimento adequados a essa

tecnologia, que se optasse pela alternativa ALUGUEL, NÃO AQUI

SIÇÃO. Com essa alternativa ALUGUEL, seria assegurada uma as-
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sistência técnica e operacional permanente aos equipamentOS e
programas, bem como possibilitaria a substituição do modelo

obsoleto por outro mais avançado, de acordo com a conveniência

da Assembléia."
Apesar disso e, talvez, em decorrência das pressões

de fabricantes/vendedores acima mencionados, a Mesa decidiu ,
aos 03.10.84, por proposta do Senhor 19 Secretário, dotar de

mícrocomputadores os Gabinetes dos Senhores Parlamentares.
Para implantação desses micros, a Mesa determinou

que o CINPE providenciasse o assesscramento técnico necessã-'

rio. Em 10.10.84, o Dr. Sérgio de Otero Ribeira, Diretor	de

Desenvolvimento e Sistemas do PRODASEN e na qualidade de Con-

sultor do CINPE, emítiu parecer onde mostrava a viabilidade '
técnica da decisão da Mesa, desde que atendidas algumas condi

ç8es tais como:
a) Coristituiçao de um Grupo de Gestao que orientas-

se a introdução dos mícros, de forma a impedir a repetiç,^o de
equIvocos mencionados na literatura e encontradiços em outras

experióncias, sobreLudo nos EUA;
b) Contratação de 5(cinco) analistas de Sistemas

com especialização teõrlca e pr,^tica em microcomputadores;

c) Contratacão de uma empresa de prestação de servi
ços especializada em microinformática (software house), a ser

utilizada em casos excepcionais.
0 parecer do Dr. Sérgiu mereceu apreciação da Mesa

da Assembléia, sendo por esta aprovado. Em conseqüência, foi

determinado 
à 

Administraçao que iniciasse o processo licitaté

rio para aquisição dos micros.
Enquanto isso, entretanto, uma nova Mesa da Assem

bléia é empossada P decide que a questão das alternativas de

processamento de (lados seja reestudada. Nesse contexto sSo re
vistas as decisões de contratar os serviços da PRODEMGE, bem
como o processo de aquisição de microcom putadores. Ficou deci

dido, então, que o CINPE procederia 
à 

contratação de um Con-

sultor externo, com o objetivo de esboçar um Plano Diretor de

Informãtica para a Assembléia.
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Este trabalho ainda está em andamento, mas o Consul
tor responsável, que já 

tinha algum conhecimento da realidade
administrativa da Assembléia, a põs um contato inicial com o
trabalho desenvolvido pelo CINPE, adiantou alguns pontos bãsi

cos do seu parecer, em carta dirigida ao Presidente do Conse-
lho:

... usualmente, as instituições devem começar com
recursos computacionais menores, dando tempo não s6 para
criar uma cultura na Área como também pro piciar a montagem de
uma infraestrutura básica tanto do CPD quanto dos próprios
usuários para, só 

entSo, partir para uma estrutura de grande
porte.

Nos Primeiros contatos que mantivemos na Assembléia
Legislativa este caminho, que em quase 100% dos casos é o me-
lhor, nos pareceu o mais correto. Dai o termos indicado. Po-
rém, prosseguindo em nossos estudos, tivemos a grata surpresa
de encontrarmos no CINPE uma estrutura de utilizaçc^o de compu
tador já toda montada, dispondo, inclusive, de pessoal quali-
ficado a proceder adequada análise de informações, constituin
do uma equipe de analistas de informação plenamente capaz de
utilizar eficientemente computadores de grande porte".

Em sintese, a Preocupação constante tem sido a de
examinar cuidadosamente todas as alternativas possiveis, a
fim de se chegar à 

solução mais adequada.
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CONSIDERAÇõES FINAIS

Enquanto a sociedade, nesses últimos anos, se equí-
pou tecnologicamente e investiu na preparação de pessoal, tais

fatos nao ocorreram na Assembléia Legislativa, evidenciando -
se o descompasso entre essa instituição e a sociedade que ela
representa e na qual estS inserida.

Do que foi anteriormente exposto, neste reIat6rj^:.
depreende-se que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais pas
sa por unia fase de reavaliação do processo de Inf6rmatização,
queinici.ou há alguns anos.

Cumpre frisar que, a cada dia, se torna mais urgen-
te e importante a criação de mecanismos que assegurem o carã-
ter sistêmico desse processo, já que. i demanda expressiva de
tecnologia, aliada à pressão de marketin<-, das empresas, faz
surgirem iniciativas isoladas que comQrometem esse carãter.
[lã ainda que se (larantir a criaçã(--) de canais que facilitem a

comunicayão entre o centro de compu^açSu do T-,xLcutivc-.> e. a As-
senibléia Legislativa de Minas Gerais.

Finalmente, aoresenta-se como necessária a constitu
ição de um grupo para pianejar e gerir a introduç^io da Infor-
iztãtica ria Assembl.éia Le(iislativa. F, em se tratando de ;^idoç^O

deuma nova tecnoloqia, é mister orevenir~se de uma nútural re
sistõn<.^iu a mudanças e q=intir-se, através da alteraç.zi(-

métod(:>:-; administrativos, urna estrutura mais ^,r)mpat^veI

dinãiiiic,i da área, capaz de sui>erar os problemas consequ(MIt-'^í'

da descontinuidade administrativa própria de unia casa
tiva.
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